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Høring over forslag til bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om 

tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i bygninger til 

helårsbeboelse 

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte forslag til bekendtgørelse om ophævelse 

af bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i 

bygninger til helårsbeboelse i høring. 

 

Forslaget vedrører ophævelse af den eksisterende Bygningspuljebekendtgørelse i 

sin helhed, med virkning pr. 1. januar 2023. Dette sker i forbindelse med 

Bekendtgørelse om tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til 

helårsbeboelse (Varmepumpepuljebekendtgørelsen) forventede ikrafttrædelse den 

1. januar 2023. 

Høring for Varmepumpepuljebekendtgørelsen sker i en separat høring, og er i dag 

offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Høringen er i dag offentliggjort på Høringsportalen, 

http://www.hoeringsportalen.dk/. 

 

Energistyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar  

 

senest den 6. oktober 2022 

 

Baggrund og indhold 

 

Bygningspuljen stammer fra Energiaftalen 2018 og er målrettet besparelser i 

energiforbruget i helårsboliger, herunder tilskud ved konvertering til varmepumper. 

Med Klimaaftale for energi og industri mv. 2020, og den opfølgende aftale af den 

30. oktober 2020, blev det besluttet at tilføre puljen flere midler samt justere og 

fremrykke den. Derudover blev det med finansloven 2021 besluttet at tilføre puljen 

yderligere midler. Puljen åbnede første gang den 15. oktober 2020, mens den 

seneste åbning blev gennemført den 16. marts 2022. 

 

Den eksisterende Bygningspuljebekendtgørelse er med Klimaaftale om grøn strøm 

og varme 2022 foreslået opsplittet i to – en varmepumpepulje for tiltag på 

bygningens forsyning omfattende konvertering til varmepumpe til opvarmning af 
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helårsboliger og en pulje for energiforbedringer vedrørende bygningens 

klimaskærm og drift. 

Aftalepartierne blev i Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 enige om, at 

tilskudspuljerne målrettet bl.a. udfasningen af olie- og gasfyr skal gennemgå et 

serviceeftersyn. Dette tiltag skal pege på, hvordan det gøres mere enkelt for den 

enkelte borger og almene boligorganisationer, at søge om støtte til at udskifte olie- 

og gasfyr mf., samt hvordan sagsbehandlingstiderne kan nedbringes.  

For at understøtte denne ambition blev bl.a. ovenstående opsplitning af 

Bygningspuljen besluttet, så der fremadrettet i stedet skal eksistere en pulje 

målrettet hhv. konverteringer og energirenoveringer. Dette vil forventeligt reducere 

eventuelle stop-go-effekter samt betyde en markant reduktion af 

sagsbehandlingstiden for ansøgninger om konverteringer. 

 

Bygningspuljebekendtgørelsen er derfor i nærværende høringsbrev foreslået 

ophævet med virkning pr. 1. januar 2023, således at 

varmepumpepuljebekendtgørelsen for tiltag på bygningens forsyning omfattende 

konvertering til varmepumpe til opvarmning af helårsboliger kan tage over på 

tilskud til konverteringer til varmepumper i bygninger til helårsbeboelse pr. 1. januar 

2022. Høring af bekendtgørelsen for varmepumpepuljen samt høring af 

bekendtgørelsen for puljen til energirenoveringer vil ske i separat forløb. 

 

Den planlagte puljeåbning for Bygningspuljen den 14. september 2022 berøres ikke 

at nærværende høring. 

 

Ikrafttrædelse 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2023. 

 

Høringsfrist 

Høringssvar skal være Energistyrelsen i hænde senest den 6. oktober 2022 

Høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til 

mbha@ens.dk.  

 

Bekendtgørelsesændringen er sendt i høring hos de høringsparter, der fremgår af 

vedlagte høringsliste. De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på 

høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af 

høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Energistyrelsen 
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